שירת הים  -מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?
יהושע רוזנברג
לאירועי יציאת מצרים ,לבקיעת ים סוף ,לטביעת המצרים ולשירת הים מקום רב בתרבותנו.
בכל יום אנו מסיימים את פסוקי דזמרה בשירת הים ולפניה אנו אומרים:
ִמצוֹלֹת כְּמוֹ
ְתּ ב ְ
שׁ ַלכ ָ
יהם ִה ְ
ְפ ֶ
ְאת רֹד ֵ
שׁה ו ֶ
ַברוּ ְבתוֹ ְך ַהיָּם ַבּיַּ ָבּ ָ
ֵיהם וַיַּע ְ
ִפנ ֶ
ְתּ ל ְ
ְהיָּם ָבּ ַקע ָ
וַ
ְמיִם ַעזִּים.
ֶאבֶן בּ ַ
בברכת 'גאל ישראל' ,שלאחר קריאת שמע ולפני תפילת שמונה עשרה בשחרית נזכרים
בקיעת ים סוף ,טביעת המצרים ושירת הים:
ֵיהםֶ ,א ָחד ֵמ ֶהם לֹא
ְתּ ,וַיְכַסּוּ ַמיִם ָצר ֶ
ְתּ ,וִידִידִים ֶה ֱע ַבר ָ
ְתּ ,וְֵזדִים ִט ַבּע ָ
 ...וְיַם סוּף ָבּ ַקע ָ
ְרוֹממוּ ֵא-ל...
שׁ ְבּחוּ ֲאהוּבִים ו ְ
נוֹתר .עַל זֹאת ִ
ָ
גם בברכת הגאולה שבתפלת ערבית אנו מזכירים את המוטיבים האלה:
יהם ִבּ ְתהוֹמוֹת ִט ַבּע .וְרָאוּ ָבנָיו
ְא ֶ
ְאת שׂוֹנ ֵ
יהם ו ֶ
ְפ ֶ
ַה ַמּ ֲעבִיר ָבּנָיו בֵּין ִגְּזרֵי יַם סוּףֶ ,את רוֹד ֵ
ִשׁמוֹ...
שׁ ְבּחוּ וְהוֹדוּ ל ְ
גְּבוּרָתוֹ ִ
טביעת המצרים תופשת מקום מרכזי בסיפור קריעת ים סוף ובשירת הים .מספר הביטויים
בשירה המזכירים את טביעת המצרים פי שלושה לערך 1ממספר הביטויים המציינים את
ישועתנו .מכל פסוקי השירה בוחרת מרים ,בשירתה עם הנשים ,פסוק המזכיר דווקא את
טביעת המצרים:
ָמה ַביָּם) .ט"ו כ-כא(.
שׁירוּ לַה’ כִּי גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ ר ָ
ָהם ִמ ְריָם ִ
ַתּעַן ל ֶ
...ו ַ
בציווי שנצטווה משה באיתם ,אשר בקצה המדבר ,לחזור ולחנות לפני ים סוף ,ניזכר שסיבת
החזרה והחנייה היא הרצון להינקם בפרעה ובכל חילו:
ָאל ְנ ֻבכִים
ִשׂר ֵ
ְאָמר ַפּרְעֹה ִל ְבנֵי י ְ
ִפנֵי ִפּי ַה ִחירֹת  ...ו ַ
ַחנוּ ל ְ
ָשׁבוּ וְי ֲ
ָאל ,וְי ֻ
ִשׂר ֵ
ַ ...דּ ֵבּרֶ ,אלְ -בּנֵי י ְ
ְפרְעֹה
ְא ָכּ ְבדָה בּ ַ
ֵיהם ו ִ
אַחר ֶ
ַק ִתּי ֶאת-לֵבַ -פּרְעֹה וְ ָרדַף ֲ
ְחזּ ְ
ֵיהם ַה ִמּ ְד ָבּר .ו ִ
ֵהם ָבּאָרֶץ ָסגַר ֲעל ֶ
וּ ְבכָלֵ -חילוֹ )שמות י"ד א-ד(.
על שפת ים סוף אומר משה אל העם:
ְאֹתם עוֹד עַד עוֹלָם) .שמות י"ד יג-יד(
תֹספוּ ִלר ָ
יתם ֶאתִ -מ ְצ ַריִם ַהיּוֹם לֹא ִ
ְא ֶ
שׁר ר ִ
 ...כִּי ֲא ֶ
הקב"ה מצווה את משה:

ָמה ַביָּֽם) .ט"ו א(
אָשׁירָה לַֽה' כִּֽי גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹֽכְבוֹ ר ָ
 1טביעת המצרים נזכרת בפסוקים הבאיםִ :
ַסיֻמוּ יָֽרְדוּ ִב ְמצוֹלֹת כְּמוֹ
ִשׁיו ֻט ְבּעוּ ְביַם ֽסוּףְ .תּהֹמֹת יְכ ְ
שֽׁ ל ָ
וּמ ְב ַחר ָ
ְחילוֹ יָרָה ַביָּם ִ
ַמ ְרכְּבֹת ַפּרְעֹה ו ֵ
וֹפ ֶרת ְבּ ַמיִם אַ ִדּירִֽים) .ט"ו ט-י(
ֽאָ ֶבן .יְ ִמֽיְנ ָך ה' ִתּ ְרעַץ אוֹיֵֽב) .ט"ו ד-ו( נ ַ
ִסּמוֹ יָם צָֽלְלוּ כַּֽע ֶ
ָשׁ ְפ ָתּ ְברֽוּ ֲח ָך כּ ָ
שׁה ְבּתוֹ ְך
ַבּ ָ
ָאל ָהֽלְכוּ ַביּ ָ
ִשׂר ֵ
וּבנֵי י ְ
ָשׁיו ַבּיָּם וַיָּ ֶ
וּב ָפֽר ָ
כִּי ָבא סוּס ַפּ ְרעֹה ְבּ ִר ְכבּוֹ ְ
ֵהם ֶאת ֵמי ַהיָּם ְ
שׁב ה' ֲעל ֶ
ַהיָּֽם) .ט"ו יט(

ַאנִי ִהְננִי ְמ ַחזֵּק ֶאת לֵב ִמ ְצ ַריִם
ְטה ֶאת יָ ְד ָך עַל ַהיָּם וּ ְב ָקעֵהוּ  ...ו ֲ
ְאַתּה ָהרֵם ֶאת ַמ ְטּ ָך וּנ ֵ
ו ָ
ָשׁיו .וְיָדְעוּ ִמ ְצ ַריִם כִּיֲ -אנִי ה’
ְפר ָ
ְפרְעֹה וּ ְבכָל ֵחילוֹ ְבּ ִרכְבּוֹ וּב ָ
ְא ָכּ ְבדָה בּ ַ
ֵיהם ו ִ
אַחר ֶ
וְיָבֹאוּ ֲ
ָשׁיו) .שמות י"ד טז-יח(.
ְפר ָ
ְה ָכּ ְבדִי ְבּ ַפרְעֹה ְבּ ִרכְבּוֹ וּב ָ
בִּ
כארבעים שנה לאחר ההתרחשויות אומרת רחב למרגלי יהושע:
ִמּס
ִשׁ ַמע וַיּ ַ
ֵאתכֶם ִמ ִמּ ְצ ָריִם ...וַנּ ְ
שׁר הוֹבִישׁ ה' ֶאתֵ -מי יַם-סוּף ִמ ְפּנֵיכֶם ְבּצ ְ
שׁ ַמעְנוּ ֵאת ֲא ֶ
כִּי ָ
רוּח ְבּ ִאישׁ ִמ ְפּנֵיכֶם) 2יהושע ב' י-יא(.
ְל ָב ֵבנוּ וְלֹאָ -ק ָמה עוֹד ַ
בקיעת הים נזכרת במזמורי תהילים רבים.
ָשׁירוּ ְתּ ִהלָּתוֹ.
ַא ִמינוּ ִב ְד ָברָיו י ִ
נוֹתר .וַיּ ֲ
ֵיהם ֶא ָחד ֵמ ֶהם לֹא ָ
)למשל ... :וַיְכַסּוַּ -מיִם ָצר ֶ
ְחילוֹ ְביַם-סוּף כִּי לְעוֹלָם ַח ְסדּוֹ) .תהלים קל"ו יג-טו(
)תהילים ק"ו ט-יא( ...וְִנעֵר ַפּרְעֹה ו ֵ
ִסּה ַהיָּם) .ע"ח נב-נג((.
ֵיהם כּ ָ
ְאת אוֹיְב ֶ
...ו ֶ
בתוספתא )סוטה י'( נאמר " :דרש ר' עקיבא :בשעה שעלו ישראל מן הים בקשו לומר שירה,
שרת עליהן רוח הקדש ואמרו שירה".
בתלמוד הירושלמי מסכת סוטה )פ"ה ה"ד( מובאים דבריו של רבי נחמיה האומר:
"בשעה שעלו אבותינו מן הים ראו פיגרי אנשים חטאים שהיו משעבדין בהן בפרך
בעבודה קשה וכולם פגרים מתים מושלכים על שפת הים .ביקשו לומר שירה ושרת
עליהן רוח הקודש .ואפילו קטן שבישראל היה אומר שירה כמשה".
לנוכח כל אלה קשים דבריו של רבי יוחנן המובאים בשתי סוגיות בתלמוד הבבלי:
)תלמוד בבלי מגילה י ע"ב ,מסכת סנהדרין לט ע"ב(" :ואמר רבי יוחנן :מאי דכתיב )מהו
שכתוב( וְלֹא ָקרַב זֶה ֶאל זֶה כָּל ַה ָלּיְלָה? )שמות י"ד כ(  -בקשו מלאכי השרת לומר שירה,
אמר הקדוש ברוך הוא :מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?
מקובל לפרש את הביטוי" :מעשה ידי טובעים בים" שבסוגיות הבבלי כך :לא רק שהקב"ה
אינו שמח במיתתם של המצרים הרשעים ,המסכנים את ישראל ועומדים להיענש בטביעה
)מידה כנגד מידה על הטבעת זכרי ישראל ביאור( ,אלא הוא מצטער על אובדנם ואינו מתיר
למלאכי השרת לומר לפניו שירה ,מכיוון שהמצרים הטובעים בים הם מעשה ידיו.
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ָשׁת .אָז
יֹשׁ ֵבי ְפּל ֶ
אָחזְ ,
ַמּים ,יִ ְרגָּזוּן ִחיל ַ
שׁ ְמעוּ ע ִ
רחב מתייחסת בדברים אלה למתואר בשירת היםָ :
ֵיהם
ָעןִ .תּפֹּל ֲעל ֶ
יֹשׁ ֵבי ְכנ ַ
ְ
אַלּוּפי ֱאדוֹם ֵאילֵי מוֹאָב ,יֹא ֲחזֵמוֹ ָרעַד; נָמֹגוּ ,כֹּל
ֵ
ִב ֲהלוּ,
נְ
ָפ ַחדִ ,בּגְדֹל זְרוֹ ֲע ָך יִדְּמוּ כָּאָ ֶבן) :שמות ט"ו יד-טז(
ימ ָתה ו ַ
ֵא ָ

שירת ישראל ,לאחר טביעת המצרים ,מבטאת את הרצון האנושי הבסיסי לשמוח על מפלת
האויב ולהודות לה' על כך ,אך הקב"ה אינו שמח במפלתם של הרשעים שהם מעשה ידיו
ואינו מתיר למלאכי השרת לומר לפניו שירה.
אולם פירוש זה אינו הולם את רוח המקורות .בתוספתא )סוטה י'( שנינו" :באותה שעה אמר
הקב"ה למלאכי השרת בואו וראו שירה שבני ישראל אומרין לפני .אף הן כיון שראו אמרו
שירה" .לא רק שהקב"ה אינו מונע יוזמה של מלאכי השרת להצטרף לשירת בני ישראל  -הוא
אף קורא להם לעשות זאת.
כך גם במכילתא דרבי ישמעאל )בשלח פרשה א'('' :ר' מאיר אמר ... :ולא ישראל בלבד אמרו
שירה לפני המקום אלא אף מלאכי השרת".
מן המקורות נראה שהביטוי "מעשה ידי טובעים בים" אינו מתייחס למצרים אלא לעם ישראל
הנתון בסכנת טביעה .בשמות רבה )פרשה כ"ג( " :אמר רבי יוחנן :בקשו המלאכים לומר
שירה לפני הקב"ה באותו הלילה שעברו ישראל את הים ולא הניחן הקב"ה ,אמר להם :
לגיונותי נתונין בצרה ואתם אומרים לפני שירה? הה"ד )זה שכתוב( ולא קרב זה אל זה כל
הלילה ,כמה דתימא )ישעיה ו'( 'וקרא זה אל זה ואמר' ,וכיון שיצאו ישראל מן הים באו
המלאכים להקדים שירה לפני הקדוש ב"ה ,א"ל הקב"ה :יקדמו בני תחלה ...עד שלא ימות
אחד מהם ,אבל אתם כל זמן שאתם מבקשים ,אתם חיים וקיימים".
בפרקי דרבי אליעזר )היגר " -חורב" י' פרק מ"א( קושרים את הימנעותם של המלאכים
משירה למצב הסכנה שבו היה נתון עם ישראל" :אמר משה לפני הב"ה )=הקדוש ברוך הוא(
רבון כל העולמים האויבים אחריהם והים מלפניהם לאי זה דרך יסעו? מה עשה הב"ה שלח
למיכאל השר ונעשה חומת של אש בין המצריים לישראל והמצריים היו רוצין לבא אחר
ישראל ולא היו יכולין לבא מפני האש ,וראו העליונים בצרתן של ישראל כל אותה הלילה ולא
נתנו שבח והודאה לא-להיהם ,שנ' וְלֹא ָקרַב זֶה ֶאל זֶה כָּל ַה ָלּיְלָה )שמות י"ד כ(.
במדרש תנחומא שהוציא לאור בובר )פרשת בשלח סימן יג ד"ה ]יג[( מציינים במפורש
שהקב"ה לא הניח למלאכים לשיר מפני שבניו ,עם ישראל ,היו נתונים בצרה" :ד"א אז ישיר,
בשעה שהיו ישראל חונים על הים באו מלאכי השרת לקלס להקב"ה ,ולא הניחן הקב"ה,
ְקרָא זֶה ֶאל זֶה )ישעיה ו' ג( ,למי היו
שנאמר וְלֹא ָקרַב זֶה ֶאל ֶזה וגו' )שמות י"ד כ( ,ואומר ו ָ
דומין? למלך שנשבה בנו ,לבש נקמה באויביו והלך להביא אותו ,ובאו הבריות לומר לו
אימנון .אמר להן לכשאני פודה את בני אתם מקלסין אותי .כך ישראל היו נתונים בצרה בים,

באו מלאכי השרת לקלס להקב"ה נזף בהם ,אמר להם הקב"ה בניי נתונים בצרה ,ואתם
מקלסין לפני?"
הדברים ברורים .בלילה שבו היו בני ישראל בסכנה )מהאויב הרודף ומחומת המים( בקשו
המלאכים לומר את שירתם הקבועה  -זו השירה הנרמזת בפסוק "וקרא זה אל זה ואמר" .על
שעה זו נאמר "ולא קרב זה אל זה"" .קרב" = קרובות  -פרושו "אמר שבח לקב"ה" .אך
בשעה אחרת ,בעת שישראל שרו ,הקב"ה ביקש גם ממלאכי השרת שישירו.
מדרש מקביל נמצא בשמות רבה )שמות רבה פרשה כג ד"ה ז ד"א אז(" :א"ר יוחנן בקשו
המלאכים לומר שירה לפני הקב"ה באותו הלילה שעברו ישראל את הים ולא הניחן הקב"ה
א"ל לגיונותי נתונין בצרה ואתם אומרים לפני שירה ,הה"ד )הדא הוא דכתיב  -זהו שכתוב(
אָמר )ישעיה ו'
ְקרָא זֶה ֶאל זֶה וְ ַ
וְלֹא ָקרַב זֶה ֶאל זֶה כָּל ַה ָלּיְלָה )שמות י"ד כ( ,כמה דתימא ו ָ
ג("
כך גם במדרש אגדה שהוציא בובר לאור )שמות פרק י"ד ד"ה ]כ[ ולא קרב(:
וְלֹא ָקרַב זֶה ֶאל זֶה כָּל ַה ָלּיְלָה .בפמליא של מעלה אמרו שלא אמרו שירה כל הלילה ,שכך
אמר להם הקב"ה בשעה שרצו לומר שירה ,אמר להם מעשה ידי טבועים בים ואתם אומרים
לפני שירה ,מכאן שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים.
בתלמוד בבלי מסכת סוטה לז ע"א" :קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה שנאמרְ :ס ָב ֻבנִי
ָאל וִיהוּדָה ,עֹד רָד עִם ֵאל) ...הושע י"ב א( ועליו מפרש
ִשׂר ֵ
ְמה בֵּית י ְ
ְמר ָ
ַחשׁ ֶא ְפ ַריִם וּב ִ
ְבכ ַ
ֳמד וגו' )תהילים
ְאין ָמע ָ
ְתּי בִּיוֵן ְמצוּלָה ו ֵ
ָפשָׁ .ט ַבע ִ
לֹהים כִּי ָבאוּ ַמיִם עַד נ ֶ
הוֹשׁי ֵענִי ֱא ִ
בקבלהִ :
שׁבֹּלֶת ַמיִם וְאַל ִתּ ְב ָל ֵענִי ְמצוּלָה וגו' )תהילים ס"ט טז( ,באותה שעה
שׁ ְט ֵפנִי ִ
ס"ט ב-ג( אַלִ -תּ ְ
היה משה מאריך בתפלה ,אמר לו הקב"ה :ידידיי טובעים בים ואתה מאריך בתפלה לפני?"
אָמר ה' ֶאל בֵּית
'מעשה ידי'  -הוא כינוי לעם ישראל כפי שאומר הנביא ישעיהוָ :לכֵן כֹּה ַ
ֶחוָרוּ .כִּי ִברְאֹתוֹ יְָלדָיו
ַתּה ָפּנָיו י ֱ
ַתּה יֵבוֹשׁ יַעֲקֹב וְלֹא ע ָ
ָהם לֹא ע ָ
שׁר ָפּדָה ֶאת אַ ְבר ָ
יַעֲקֹב ֲא ֶ
ָאל יַ ֲערִיצוּ) .ישעיהו
ִשׂר ֵ
ְאת ֱא-לֹ ֵהי י ְ
ְה ְקדִּישׁוּ ֶאת ְקדוֹשׁ יַעֲקֹב ו ֶ
שׁ ִמי ו ִ
ַקדִּישׁוּ ְ
ְקרְבּוֹ י ְ
ֲשׂה יָדַי בּ ִ
ַמע ֵ
ְה ְת ָפּ ֵאר) .ישעיה
ֲשׂה יָדַי ל ִ
ִיקים לְעוֹלָם יִירְשׁוּ אָרֶץ ֵנצֶר ַמ ָטּעַי ַמע ֵ
ַמּ ְך ֻכּלָּם ַצדּ ִ
כ"ט כב-כג( וכן וְע ֵ
ס' כא(.
לפי מקורות אלה ,המלאכים רוצים לומר את שירת היומיום שלהם בשעה שעם ישראל נתון
בסכנה והקב"ה מונע מהם את הדבר.

בפרקי דרבי אליעזר )היגר " -חורב" י' ,פרק מ"ט( מתואר כיצד מרכיב המן את מרדכי ברחוב
העיר:
"ויצא והלבשו אמ' עלה ורכוב על הסוס ,אמ' לו מענוי הצום אין בי כח לעלות ולרכוב על
הסוס ,מה עשה המן השפיל את עצמו ונתן מרדכי רגלו על צוארו ועלה ורכב על הסוס,
ומר"מ ומדרמי עליה חד כרעא בעט ליה בכרעא אחריתי ,אמ' לו המן והלא כתוב
שׂ ָמח ,אמר לו :רשע ,בישראל כתוב זה ,אבל באומות העולם
בתורה ִבּנְפֹל ֽאוֹיִ ְב ָך אַל ִתּ ְ
ָמוֹתימוֹ ִתדְרֹ ְך) .דברים ל"ג כט(".
ְאַתּה עַל בּ ֵ
ו ָ
במקבילה בתלמוד הבבלי )מגילה טז ע"א(…" :
אמר ליה :סק ורכב - .אמר ליה :לא יכילנא ,דכחישא חילאי מימי תעניתא .גחין וסליק.
כי סליק בעט ביה - .אמר ליה :לא כתיב לכו ִבּנְפֹל ֽאוֹיִ ְב ָך אַל ִתּ ְ
שׂ ָמח? )משלי כ"ד יז( -
ָמוֹתימוֹ ִתדְרֹ ְך) .דברים
ְאַתּה עַל בּ ֵ
אמר ליה :הני מילי  -בישראל ,אבל בדידכו כתיב – ו ָ
ל"ג כט(".
שׂ ָמח כמכוון גם לגויים שם הדרשן בפיו של
את הניסיון לפרש את הכתוב ִבּנְפֹל ֽאוֹיִ ְב ָך אַל ִתּ ְ
המן הרשע ,ואילו את ההבחנה שבין אויבים מישראל לאויב מאומות העולם שמים בפיו של
מרדכי היהודי.
לפי המדרש רצו המלאכים פעם נוספת לומר שירה לאחר טביעת המצרים ואכן בפעם הזאת
הצטרפו המלאכים לשירת בני ישראל על טביעת המצרים ולא זו בלבד שהקב"ה לא מיחה
בידם אלא אף עודדם לכך .כך דרשו במכילתא דרבי ישמעאל )בשלח פרשה א'(:
''ר' מאיר אמר ... :ולא ישראל בלבד אמרו שירה לפני המקום אלא אף מלאכי השרת".
ובמדרש תנחומא )בובר( )פרשת בשלח סימן יג ד"ה ]יג[(:
"כיון שעלו מן הים בקשו ישראל ומלאכי השרת לומר שירה .אמר ר' אבין הלוי למה
הדבר דומה? למלך שירד למלחמה ונצח ,ובאו בנו ועבדו ועטרה בידם ליתן בראשו של
מלך .באו למלך ואמרו לו בנך ועבדך עומדים ועטרה בידם ,מי יכנס תחילה? אמר להם
שוטים שבעולם ,עבדי קודם לבני?! יכנס בני תחילה .כך כיון שעלו ישראל מן הים ,באו
ישראל ומלאכי השרת לומר שירה ,אמר הקב"ה למלאכי השרת הניחו לישראל תחילה,
אז ישיר משה ]ובני ישראל[ ,נמצאו הנשים ומלאכי השרת עומדים ,מי יקלס תחילה,
אַחר נֹ ְגנִים
שׁרִים ַ
אמר ר' חייא בר אבא רב השלום עשה שלום ביניהם ,שנאמר ִקדְּמוּ ָ
שׁרִים )אחר נוגנים( אלו ישראל) ,ואחר
תּוֹפפוֹת )תהלים ס"ח כו(ִ ,קדְּמוּ ָ
ְבּתוֹ ְך ֲעלָמוֹת ֵ

תּוֹפפוֹת] ,אלו הנשים[ אמר
אַחר[ נֹ ְגנִים ,אלו המלאכים) ,ואחר כך( ְבּתוֹ ְך ֲעלָמוֹת ֵ
כך( ] ַ
שאַחר נֹ ְגנִים אלו
ַ
ר' לוי השמים ,לא אקבל הדבר הזה ,אלא הנשים קילסו תחילה ,אלא
תּוֹפפוֹת ,אלו הנשים ,התחילו מלאכי השרת להתרעם לפני
ֵ
ישראל ,בְּתוֹ ְך ֲעלָמוֹת
הקב"ה ,אמרו לא דיינו שקדמו לנו האנשים ,אלא אף הנשים כן ,אמר להן הקב"ה
חייכם כן…"
בהמשך הדרשה בשמות רבה )פרשה כג ד"ה ז ד"א אז( נאמר:
"… וכיון שיצאו ישראל מן הים באו המלאכים להקדים שירה לפני הקדוש ב"ה א"ל
)אמר להם( הקב"ה יקדמו בני תחלה הה"ד אז ישיר משה ,אז שר לא נאמר אלא אז
שׁרִים
ישיר שהקב"ה אמר ישיר משה ובני ישראל תחלה ,וכן דוד הוא אומר ִקדְּמוּ ָ
אַחר נֹ ְגנִים אלו
)תהילים ס"ח כו( אלו ישראל שעמדו על הים דכתיב אז ישיר משהַ ,
המלאכים ולמה כך ,אמר הקב"ה למלאכים לא מפני שאני משפיל אתכם אני אומר
שיקדמו תחלה אלא מפני שב"ו )שבשר ודם( יאמרו תחלה עד שלא ימות אחד מהם
אבל אתם כל זמן שאתם מבקשים אתם חיים וקיימים ,משל למלך שנשבה בנו והלך
והצילו והלכו בני הפלטון מבקשין לקלס למלך ובנו מבקש לקלסו אמרו לו אדונינו מי
יקלסך תחלה א"ל בני ,מכאן ואילך מי שרוצה לקלסני יקלסני ,כך כשיצאו ישראל
ממצרים וקרע להם הקב"ה את הים והיו המלאכים מבקשים לומר שירה א"ל הקב"ה
אַחר נֹ ְגנִים
שׁרִים אלו ישראלַ ,
אז ישיר משה ובני ישראל תחלה ואח"כ אתם ,הוי ִקדְּמוּ ָ
ַתּ ַקּח
תּוֹפפוֹת ,אלו הנשים שהן קלסו באמצע כדכתיב ו ִ
אלו המלאכיםְ ,בּתוֹ ְך ֲעלָמוֹת ֵ
ִמ ְריָם ַהְנּבִיאָה".
בתוספתא סוטה ו' ד-ה שנינו:
"ר' יוסי הגלילי אומ' כיון שעלו ישראל מן הים וראו את אויביהם פגרים מתים ומוטלין
על שפת הים אמרו כולם שירה  ...באותה שעה אמר להם הקב"ה למלאכי השרת בואו
וראו שירה שבני אומרין לפני ,אף הן כיון שראו אמרו שירה מה שירה אמרו? ה'
שׁ ְמ ָך ְבּכָלָ -האָרֶץ ִ ...מפִּי עוֹ ְללִים וְיְֹנקִים ...וגו' )תהילים ח' ב-ג(".
ֲאדֹנֵינוּ ָמה אַדִּיר ִ
על פי כל הנאמר עד כה נראה שאת סוגיית הבבלי מגילה דף י ע"ב יש לבאר כך:
רבי יהושע בן לוי פתח לה פיתחא להאי פרשתא ]ר' יהושע פתח את דרשתו למגילת
ְהרְבּוֹת
יטיב ֶא ְתכֶם וּל ַ
ְה ִ
שׂשׂ ה' ֲעלֵיכֶם ל ֵ
שׁר ָ
ַא ֶ
ְהיָה כּ ֲ
אסתר[ מהכא] :מכאן = מן הפסוק[ ו ָ
ֶא ְתכֶם ...כן ישיש להרע אתכם) .דברים כ"ח סג( ]הפסוק שבו פותח רבי יהושע בן לוי
יטיב
ְה ִ
שׂשׂ ה' ֲעלֵיכֶם ל ֵ
שׁר ָ
ַא ֶ
ְהיָה כּ ֲ
הוא פסוק מתוך התוכחה המאיים על עם ישראל :ו ָ
ִסּ ְח ֶתּם
שׁ ִמיד ֶא ְתכֶם וְנ ַ
ְה ְ
ְה ֲאבִיד ֶא ְתכֶם וּל ַ
ָשׂישׂ ה' ֲעלֵיכֶם ל ַ
ְהרְבּוֹת ֶא ְתכֶם כֵּן י ִ
ֶא ְתכֶם וּל ַ

ִשׁ ָתּה .את חלקו השני של הפסוק נותן רבי יהושע
שׁ ָמּה ְלר ְ
אַתּה ָבא ָ
שׁר ָ
ָמה ֲא ֶ
ֵמעַל ָה ֲאד ָ
בן לוי בתמצית :כן ישיש להרע אתכם[.
]על כך שואלים בגמרא [:ומי חדי הקדוש ברוך הוא במפלתן של רשעים? ]והאם שמח
הקב"ה במפלתם של ישראל? הביטוי מפלתן של רשעים ,מתייחס לעם ישראל והוא
לשון כינוי .במקום ישראל נכתב רשעים כמו שונאיהם של ישראל כשהכוונה לישראל[.
ְאֹמרִים הוֹדוּ לַה' כִּי לְעוֹלָם ַח ְסדּוֹ) ,דברי הימים ב' כ' כא(
ִפנֵי ֶה ָחלוּץ ו ְ
והא כתיב ְבּצֵאת ל ְ
]והרי בפסוק מדברי הימים לא נאמר הודו לה' כי טוב ,כרגיל ,אלא רק כי לעולם חסדו[
ואמר רבי יוחנן :מפני מה לא נאמר כי טוב בהודאה זו? לפי שאין הקדוש ברוך הוא
שמח במפלתן של רשעים] .הפסוק בדברי הימים ב' נאמר בעת שישראל היו עדין
נתונים בצרה .הרנה באה לפני המלחמה ולפני אבדן הרשעים .אבל לאחר התשועה
ברכו את ה' ושמחו מאד[.
ואמר רבי יוחנן :מאי דכתיב :וְלֹא ָקרַב זֶה ֶאל זֶה כָּל ַה ָלּיְלָה? )שמות י"ד כ(  -בקשו מלאכי
השרת לומר שירה ,אמר הקדוש ברוך הוא :מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?
]מהו שכתוב וְלֹא ָקרַב זֶה ֶאל זֶה כָּל ַה ָלּיְלָה  -הכוונה ללילה שבו עברו בני ישראל בים סוף
והמים להם חומה מימינם ומשמאלם .גם בלילה הזה בקשו מלאכי השרת ,כהרגלם ,לומר
שירה לפני הקב"ה .המלאכים רצו לומר לפני הבורא שירה שגרתית ,שירת היום יום
המתוארת בבבלי מסכת חולין דף צא ע"ב ... :דאמר רב חננאל אמר רב :שלש כתות של
מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום ,אחת אומרת קדוש ,ואחת אומרת קדוש ,ואחת אומרת
קדוש ה' צבאות .המלאכים בקשו להמשיך ולומר את שירתם גם בשעה שעם ישראל היה
נתון בצרה .זאת לא התיר להם הקב"ה[ .את ההבנה שמדובר על שירתם היומיומית של
המלאכים מחזקת העובדה שהדרשן קושר את הדברים דווקא לפסוק :וְלֹאָ -קרַב זֶה ֶאל-זֶה
ְקרָא ֶזה
כָּלַ -ה ָלּיְלָה )שמות י"ד כ( .הדרשן קושר את הצירוף :זֶה ֶאל-זֶה שבפסוק אל הביטוי ו ָ
ְאָמר ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ה' ְצ ָב-אוֹת ְמלֹא
ְקרָא זֶה ֶאל זֶה ו ַ
ֶאל זֶה הנאמר על שירת המלאכים :ו ָ
כָלָ -האָרֶץ כְּבוֹדוֹ) .ישעיה ו' ג( .אמר להם :מעשי ידי )=ישראל( טובעים בים  -משמעו בסכנת
טביעה .הדברים מתייחסים לדרשת ר' יוחנן בשמות רבה פרשה כ"ג :א"ר יוחנן בקשו
המלאכים לומר שירה לפני הקב"ה באותו הלילה שעברו ישראל את הים ולא הניחן הקב"ה
א"ל לגיונותי נתונין בצרה ואתם אומרים לפני שירה ,הה"ד וְלֹא ָקרַב זֶה ֶאל ֶזה כָּל ַה ָלּיְלָה,
ְאָמר )ישעיה ו' ג([
ְקרָא זֶה ֶאל זֶה ו ַ
כמה דתימא ו ָ
שׂישׂ ולא כתיב
אמר רבי אלעזר :הוא אינו שש ,אבל אחרים משיש .ודיקא נמי ,דכתיב כֵּן יָ ִ
ישוש ,שמע מינה] .על השאלה האם שמח הקב"ה באבדן ישראל החוטאים עונה רבי אלעזר:

הוא עצמו אינו שמח אך הוא גורם שמחה לאחרים .ר"א מדייק מתוך הפסוק שבו נפתחה
ָשׂישׂ )פועל יוצא-
הסוגיה ואשר עליו נשאלה השאלה .רבי אלעזר לומד זאת מצורת הפועל י ִ
ָשׂיש יש גם משמעות של פועל עומד
ישיש אחרים( ולא ישוש – )ישמח בעצמו( .אמנם לפועל י ִ
לֹהיִ ְך) ,ישעיהו ס"ב ה( או :וְהוּא
ָשׂישׂ ָע ַליִ ְך ֱא ָ
וּמשׂוֹשׂ ָח ָתן עַל ַכּלָּה י ִ
כמו למשל בפסוקְ ְ... :
ָשׂישׂ ְכּגִבּוֹר לָרוּץ אֹרַח) ,תהלים י"ט ו( אך הוא יכול להתפרש גם כהפעיל
ְח ָתן יֹצֵא ֵמ ֻח ָפּתוֹ י ִ
כָּ
– יוצא .משמח אחרים ,לעומת זאת ישוש הוא פועל עומד בלבד[.
מצירוף כל המקורות ,כולל סוגיית הבבלי עולה התמונה הבאה:
בלילה שבו ירדו בני ישראל אל הים והיו נתונים בסכנה בקשו המלאכים פעמיים לומר שירה
לפני ה' .בפעם הראשונה בקשו לומר את שירתם הקבועה והקב"ה לא הניח להם לומר לפניו
שירה ואמר להם :מעשה ידי )כלומר ישראל ,ובמקבילות :ידידיי ,לגיונותיי ,בניי( טובעין בים
ואתם אומרים שירה? אך לפנות בוקר ,כאשר טבעו המצרים וישראל שרו את שירת הים לא
רק שהתיר הקב"ה למלאכי השרת לומר לפניו שירה אלא אף הזמין אותם לשיר.

